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Notícia anterior Próxima notícia

Alerj terá CPI para investigar UPPs
Pedido de comissão apresentado já tem a assinatura de 36 deputados

A Alerj deverá ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o programa das Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs). O pedido para instalar a comissão foi feito pelo deputado Bruno Dauaire (PR),
que já tem 36 assinaturas (são necessárias 24). O requerimento será analisado pela Mesa Diretora da Casa.

Um dos temas investigados será a situação de policiais militares de algumas unidades que não podem
entrar em áreas de favelas sem a autorização de traficantes, conforme mostrou reportagem do GLOBO
publicada no domingo.

— Eu entrei com vários pedidos de informação antes do recesso, e a Secretaria de Segurança me negou
todos — diz Dauaire, que é vice-presidente da Comissão de Segurança da Alerj. — Isso tudo motivou a gente a
entrar com o pedido de CPI. Queremos apurar tudo o que a imprensa está levantando, a limitação da atuação
nas áreas conflagradas, as violações dos direitos desses policiais. E discutir a operacionalidade do programa.
Eu, pessoalmente, acho que deveria ser reduzido.

Entre os que assinaram o pedido de CPI estão deputados da base aliada ao governo e da oposição.
Segundo o requerimento, a segurança do Rio se encontra em estado de “verdadeiro caos”, o que seria “sinal
claro da falência do modelo”. “A gravidade da violência e da criminalidade, que grassam no nosso estado, são
sinais evidentes da falência do modelo de Segurança Pública, ancorado na política de pacificação”. FALTA DE
INFORMAÇÕES Na semana passada, o deputado ingressou com um projeto de lei para reduzir a dois anos o
tempo máximo de permanência dos policiais nas UPPs. Dauaire justificou a medida, alegando que os policiais
sofrem um grande desgaste devido aos constantes conflitos.

Já a presidente da Comissão de Segurança da Alerj, deputada Martha Rocha (PDT), disse que, diante dos
fatos abordados na reportagem do jornal, vai enviar um ofício à Secretaria de Segurança para cobrar
informações sobre as restrições impostas pelo tráfico às ações da PM:

— Isso é extremamente grave. Primeiro, a polícia tem que entrar em qualquer lugar, desde que respeitados
os princípios constitucionais. Ainda mais em um espaço onde há presença de um número expressivo de
policiais. Em algumas UPPs, há um efetivo maior que o de batalhões do interior.

No dia 24, também haverá uma audiência pública sobre a eficácia da política de UPPs. Deverão estar
presentes o comandante-geral da PM, coronel Wolney Dias, e o secretário de Segurança, Roberto Sá:

— Não há dúvidas de que o projeto de pacificação precisa de uma correção de rumos. Acho que a própria
secretaria sabe disso — afirmou a deputada Martha Rocha. — A comissão fez uma série de indagações à
secretaria e isso será debatido na audiência.
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